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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Maqashid Syari’ah

1. Pengertian Maqashid Syari’ah.

Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata yakni شريعة dan قاصدم . Maqashid 

berarti mendatangkan sesuatu, juga berarti tuntutan, kesengajaan dan tujuan. 

Syari'ah menurut bahasa berarti jalan menuju sumber air yang dapat pula 

diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok keadilan. 

Kata-kata syari’ah banyak terdapat pada banyak ayat dalam Al-Qur’an, 

yaitu diantaranya terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 48: 

ًقا ِلَما بَْيَن يََدْيِه ِمَن اْلِكتَاِب َوُمَهْيِمنًا َعلَْيِه ۖ فَاْحُكْم بَْينَُهْم بَِما أَْنَزَل الل  َوأَْنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب  ِ ُمَصد ِ هُۖ  بِاْلَحق 

ۚ  ِلُكل ٍّ َجَعْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجاۚ  َولَْو َشاَء  ِ ا َجاَءَك ِمَن اْلَحق  ةً َوََل تَت بِْع أَْهَواَءُهْم َعم  الل هُ َلَجعَلَُكْم أُم 

ِكْن ِليَْبلَُوُكْم فِي َما آتَاُكْم ۖ فَاْستَبِقُوا اْلَخْيَراِت ۚ إِلَى الل ِه َمْرِجعُُكْم َجِميعًا فَيُنَ  ْم فِيِه ب ِئُُكْم بَِما ُكْنتُ َواِحَدةً َولََٰ

تَْختَِلفُونَ 

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, 

membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) 

dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka 

menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka 

dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat 

diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah 

menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak 

menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah 
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berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu 

diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.”8 

 

Surah Asy-Syura Ayat 13 

ىَٰ بِِه نُوًحا يِن َما َوص  ْينَا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموَسىَٰ َوِعيَسىَٰ ۖ أَْن  َشَرَع لَُكْم ِمَن الد ِ َوال ِذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك َوَما َوص 

قُوا فِيِه ۚ َكبَُر َعلَى اْلُمْشِرِكيَن َما تَْدُعوُهْم إِلَْيِه ۚ الل هُ يَْجتَبِي إِلَيْ  يَن َوََل تَتَفَر   َويَْهِدي ِه َمْن يََشاءُ أَقِيُموا الد ِ

  ْن يُنِيبُ إِلَْيِه مَ 

“Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah 

diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan 

apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah 

agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-

orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada 

agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya 

orang yang kembali (kepada-Nya)”.9 

 

Menurut defenisi yang diberikan oleh para ahli, syari’ah adalah segala 

sesuatu yang berhubungan dengan tindak-tanduk manusia mengenai akhlak. 

Dengan demikian, syariat itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat 

amaliyah.10 

 

 

 

                                                           
8 Q.S. Al-Maidah [5]:48. 
9 Q.S. Asy-Syuraa [42]:13. 
10 Abdul Wahhab Khallaf. Kaidah-kaidah Hukum Islam. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000). 
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2. Maqashid Syari’ah Menurut Ahli Ushul al-Fiqh. 

Secara etimologi, maqashid merupakan bentuk jamak dari kata maqshid 

yang terbentuk dari huruf qaf, shad dan dal, yang berarti kesengajaan atau 

tujuan.11 Sedangkan kata al-syarî’ah secara etimologi berasal dari kata syara’a 

yasyra’u syar’an, yang berarti membuat syari’at atau undang-undang, 

menerangkan serta menyatakan. Dikatakan syara’a lahum syar’an berarti ia 

telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna sanna yang berarti 

menunjukkan jalan atau peraturan.10 

Sedangkan syari’ah secara terminologi ada beberapa pendapat. Menurut 

Asaf A.A. Fyzee menjelaskan bahwa syari’ah adalah canon law of Islam, yaitu 

keseluruhan perintah Allah yang berupa nash-nash. Sedangkan Satria Effendi 

menjelaskan bahwa syarî’ah adalah al-nushush al muqaddasah, yaitu nash 

yang suci yang terdapat dalam Al-Qur’an dan al-Hadits al-Mutawatirah, yang 

belum tercampuri oleh pemahaman manusia, sehingga cakupan syari’ah ini 

meliputi bidang i’tiqadiyyah,‘amaliyah dan khuluqiyah.  

Demikianlah makna syarî’ah, akan tetapi menurut ulama-ulama 

mutaakhirin telah terjadi penyempitan makna syarî’ah. Mahmud Syalthuth 

memberikan uraian tentang makna syari’ah, bahwa syarî’ah adalah hukum-

hukum dan tata aturan yang disyari’atkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya 

                                                           
11 Hans Wehr. A Dictionary of Modern Written Arabic, J. Milton Cowan (ed), trans. Mac Donald 

dan Evan Ltd (Jakarta, 1980), hlm. 767 
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agar dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan 

sesama manusia, alam dan seluruh kehidupan. Sedangkan Ali al-Sayis 

menjelaskan bahwa syarî’ah adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan 

untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkanya demi 

kepentingan mereka di dunia dan akhirat.12 

Pengertian Maqashid Syari‘ah secara terminologi, yaitu maksud atau 

tujuan-tujuan dishari’atkanya hukum dalam Islam, hal ini mengindikasikan 

bahwa Maqashid Syari‘ah erat kaitanya dengan hikmah dan ‘illat.13 

Sementara apabila kita berbicara Maqashid Syari‘ah sebagai salah satu 

disiplin ilmu tertentu yang independen, maka tidak akan kita jumpai definisi 

yang konkrit dan komprehensif yang diberikan oleh ulama-ulama klasik, 

sehingga akan kita dapati beragam versi definisi yang berbeda satu sama lain, 

meskipun kesemuanya berangkat dari titik tolak yang hampir sama.  

Oleh karena itulah, kebanyakan definisi Maqashid Syari‘ah yang kita 

dapati sekarang ini, lebih banyak dikemukakan oleh ulama-ulama 

kontemporer, seperti Tahir bin Asyur yang membagi Maqâshid Syari‘ah 

menjadi dua bagian, yaitu Maqashid al-Syari‘ah al-‘ammah dan Maqashid al-

Syari‘ah al-khashah. Bagian pertama ia maksudkan sebagai hikmah, dan 

rahasia serta tujuan diturunkannya syari’ah secara umum yang meliputi 

                                                           
12 Ali al-Sayis, Nash’ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa al-Ruh, Majma’ al-Islamiyyah (Bandung: AL-

Ma’rif, 1970), hlm. 8. 
13 Ahmad al-Raisuni, Nazhariyyat al-Maqashid ‘Inda al-Syathibi (Raba: Dar al-Aman, 1991) hlm. 

67. 
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seluruh aspek syari’at dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang 

tertentu.14 

Sementara bagian kedua ia maksudkan sebagai seperangkat metode 

tertentu yang dikehendaki oleh al-syari’ dalam rangka merealisasikan 

kemaslahatan manusia dengan mengkhususkannya pada satu bidang dari 

bidang-bidang syari’at yang ada, seperti pada bidang ekonomi, dan hukum 

keluarga. Sedangkan menurut ‘Allal al-Fasi adalah metode untuk mengetahui 

tujuan pensyari’atan sebuah hukum untuk menjamin kemaslahatan dan 

mencegah kemafsadatan yang mengandung kemaslahatan untuk manusia.  

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa maqâsid syari’ah adalah nilai-

nilai dan sasaran yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-

hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan 

rahasia syari’ah, yang ditetapkan oleh pembuat syari’at yaitu Allah dan Nabi 

Muhammad dalam setiap ketentuan hukum. 

Sementara al-Syâthibi menyatakan bahwa beban-beban syarî’ah kembali 

pada penjagaan tujuan-tujuanya pada makhluk. Tujuan-tujuan ini tidak lepas 

dari tiga macam: dlarûriyyât, hâjiyyât dan tahsîniyyât. Al-Syâri’ memiliki 

tujuan yang terkandung dalam setiap penentuan hukum untuk mewujudkan 

kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, terlepas dari perbedaan 

                                                           
14 Thahir Ibn Asyur, Maqashid Al-Syari’ah al-Islamiyah, Dar al-Salam, (Bandung: Pustaka, 1996), 

hlm. 50. 
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pendapat dalam mendefinisikan maqâshid syarî’ah tersebut, beliau juga 

pernah mengungkapkan 

 انما يكون حيث هو وسيلة الى التعبد الله تعالى

Para ulama ushûl al-fiqh sepakat bahwa maqâshid syari’ah adalah tujuan-

tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikanya syarî’at. 

Pengaplikasian syarî’at dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk 

menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang 

kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat. 15 

 

B. Pernikahan 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah 

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang 

mengatakan perkawinan  menurut  istilah  fiqh  dipakai  perkataan  nikah  dan  

perkataan zawaj, sedangkan  menurut  istilah  Indonesia  adalah  perkawinan.  

Dewasa  ini  kerap  kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan 

tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam 

menarik akar katanya saja. Perkawinan adalah:  

Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas 

rukun-rukun dan syarat-syarat. 

                                                           
15 Thahir bin Asyur, Maqashid Al-Syari’ah al-Islamiyah, (Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 154. 
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Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi’i, Hanafi, Maliki, 

dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan yaitu: 

Akad  yang  membawa  kebolehan  (bagi  seorang  laki-laki  untuk  

berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam 

akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua 

kata tersebut. 

Dalam    kompilasi    hukum    Islam    dijelaskan    bahwa    perkawinan    

adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan  

melaksanakannya  merupakan  ibadah.  Dari  beberapa  terminologi  yang telah  

dikemukakan  nampak  jelas  sekali  terlihat  bahwa  perkawinan  adalah  fitrah 

Ilahi.16 

Hal ini dilukiskan dalam Firman Allah : 

ِلَك ََليَاتٍّ  َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا إَِلْيَها
َوَجعََل بَْيَنُكْم َمَود ةً َوَرْحَمةً ۚ إِن  فِي ذََٰ

 ِلقَْومٍّ يَتَفَك ُرونَ 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir.”17 

 

 

                                                           
16 Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim Vol. 14 

No. 2.  (2016), hlm. 186. 
17 Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, Mushaf Ar-Rusydi, (Depok: Cahaya Qur’an, 

2008), 406. 
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2. Rukun Nikah 

a) Wali 

Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu `Alaihi Wasallam: 

“ Wanita  mana  saja  yang  menikah  tanpa  izin  walinya  maka  nikahnya 

batal...batal.. batal.” (HR Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah) 

b) Saksi 

Rasulullah sallallahu `Alaihi Wasallam bersabda: 

“Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.” (HR. Al- 

Baihaqi dan Ad-Daaruquthni. Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar 

berkata: “Hadist ini di kuatkan dengan hadits-hadits lain.”) 

c) Akad Nikah 

Akad   nikah   adalah   perjanjian   yang   berlangsung   antara   dua   pihak 

yang melangsungkan  pernikahan  dalam  bentuk  ijab  dan  qabul.   Ijab 

adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah 

penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak  wali  si  perempuan  dengan  

ucapannya, misalnya:  “Saya  nikahkan  anak  saya yang bernama si A 

kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.” 

Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: 

“Saya terima  nikahnya  anak  Bapak  yang  bernama  si  A  dengan  mahar  

sebuah  kitab Riyadhus Shalihin.” 

Dalam aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus 

dipenuhi:  



 

24 

1) Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai. 

2) Adanya Ijab Qabul. 

3) Adanya Mahar. 

4) Adanya Wali. 

5) Adanya Saksi-saksi. 

Untuk  terjadinya  akad  yang  mempunyai  akibat-akibat  hukum  pada  

suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

1) Kedua belah pihak sudah tamyiz. 

Ijab  qobulnya  dalam  satu  majlis,  yaitu  ketika  mengucapkan  ijab 

qobul  tidak boleh   diselingi   dengan   kata-kata   lain,   atau   menurut   

adat   dianggap   ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab 

qobul. Di  dalam  ijab  qobul  haruslah  dipergunakan  kata-kata  yang  

dipahami  oleh masing-masing  pihak  yang  melakukan  aqad  nikah  

sebagai  menyatakan  kemauan yang timbul dari kedua belah pihak 

untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata- kata  kasar.  Dan  

menurut  sunnah  sebelum  aqad  nikah  diadakan  khutbah  terlebih 

dahulu yang dinamakan Khutbatun Nikah atau Khutbatul Hajat. 

2) Mahar Mas Kawin 

Mahar merupakan tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk 

menikahi seorang wanita. Mahar juga merupakan pemberian seorang 

laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, yang selanjutnya akan 

menjadi hak milik istri secara penuh. Kita bebas menentukan bentuk 
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dan jumlah mahar yang kita inginkan karena tidak ada batasan mahar  

dalam syari’at Islam, tetapi yang disunnahkan adalah mahar itu 

disesuaikan dengan kemampuan pihak calon suami. Namun Islam 

menganjurkan agar meringankan mahar. Rasulullah SAW bersabda: 

“Sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan).” 

 

3. Fungsi Perkawinan 

Adapun  perkawinan berfungsi sebagai berikut: 

a) Mengatur hubungan seksual. 

b) Menentukan kedudukan sosial individu dan keanggotaan mereka dalam 

kelompok. 

c) Menentukan hak dan kepentingan sah. 

d) Menghubungkan individu-individu dengan kelompok diluar kelompok 

sendiri. 

e) Menciptakan unit-unit ekonomi rumah tangga. 

f) Instrumen hubungan politik diantara individu dan kelompok.18 

 

4. Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an 

Dalam Al-Quran ada dua kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, 

yaitu zawwaja dan kata derivasinya berjumlah lebih kurang dalam 20 ayat dan   

                                                           
18 Jumhuriatul Wardani, “Adat Kawin Lari (Merarik) Pada Masyarakat Sasak: Studi Kasus di Desa 

Sakra Kabupaten Lombok Timur.” (Skripsi, UNES, Semarang 2009), hlm 29. 
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nakaha dan kata derivasinya sebanyak lebih kurang dalam. Yang dimaksud dengan 

nikah dalam konteks perlu pula dikemukakan bahwa Ibnu Jini pernah bertanya 

kepada Ali mengenai arti ucapan mereka nakaha al-mar’ah, Dia menjawab:  

“orang-orang Arab menggunakan kata nakaha dalam konteks yang berbeda, 

sehingga maknanya dapat dipisahkan secara halus, agar tidak menyebabkan 

kesimpangsiuran.  

Kalau mereka mengatakan nakaha fulan fulanah, yang dimaksud adalah ia 

menjalin ikatan perkawinan dengan seorang wanita. Akan tetapi apabila mereka 

mengatakan nakaha imraatahu, yang mereka maksudkan tidak lain adalah 

persetubuhan. Lebih jauh lagi al-Karkhi berkata bahwa yang dimaksud dengan 

nikah adalah ikatan perkawinan, bukan persetubuhan. Dengan demikian bahwa 

sama sekali tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran kata nikah dengan arti wati’, 

karena Al-Quran menggunakan kinayah. Penggunaan kinayah tersebut termasuk 

gaya bahasa yang halus.19 

 

5. Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia 

Untuk kepentingan administrasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan ini membagi penduduk Indonesia menjadi Penduduk yang 

beragama Islam dan penduduk beragama selain Islam. Semua warga Negara yang 

beragama Islam baik dari suku mana saja, dari kelompok mana (pengelompokan 

                                                           
19 Agustina Nurhayati, “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an.” Jurnal ASAS, Vol. 03 No. 01 

(Januari, 2011) hlm. 99-100. 
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IS 131), asal tundukan hukum perkawinan sebelum berlakunya undang-undang 

perkawinan (Eropa, Timur Asing, penduduk asli) melakukan perkawiann menurut 

Hukum Islam, maka perkawinannya dicatat di KUA. Sedang penduduk yang 

beragama selain Islam, melakukan perkawinan menurut hukum agamanya. 

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian menurut 

pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut 

undang-undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria 

dan seorang wanita, dan tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat 

dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (homo seksual) ataupun 2 (dua) orang 

wanita saja (lesbian). 

Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak 

pria dan banyak wanita seperti group marriage yang terdapat di masyarakat Masai 

di Afrika, atau 5 (lima) orang pria sekaligus mengawini saudara perempuannya 

seperti terdapat di Tibet atau suku Margisan dan mungkin juga di kalangan suku 

Yadaan Kanaits di India. 

Perkawinan menjadi sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan 

kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
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undangan yang berlaku.20 Ada 6 asas yang prinsipil dalam Undang-undang 

Perkawinan ini:  

a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 

Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-

masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu, dan mencapai 

kesejahteraan spiritual dan material. 

b) Dalam undang-undang ini ditegaskan, bahwa suatu perkawinan adalah sah 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya 

itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

c) Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki 

oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan 

mengijinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. 

d) Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri 

harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar 

dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada 

perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. 

e) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia 

dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit 

terjadinya perceraian. 

                                                           
20 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2004). Hlm. 54-55 
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f) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, 

baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, 

sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan 

dan diputuskan bersama oleh suami istri.21 

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku 

berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai 

daerah. Perhatikan penjelasan umum dari UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 

dan ingat pula bahwa di dalam Indiesche Staats Regeling (ISR) yaitu Peraturan 

Ketatanegaraan India pasal 163 yang membedakan golongan penduduk dalam tiga 

macam, yaitu golongan Eropa (termasuk Jepang), golongan pribumi (Indonesia) 

dan golongan Timur Asing, kecuali yang beragama Kristen.22 

 

C. Tradisi-tradisi Dalam Pernikahan Adat di Indonesia 

1. Pernikahan Tradisi Adat Bali 

Pernikahan adat bali sangat diwarnai dengan pengagungan kepada Tuhan 

sang pencipta, semua tahapan pernikahan dilakukan di rumah mempelai pria, 

karena masyarakat Bali memberlakukan sistem patriarki, sehingga dalam 

pelaksanan upacara perkawinan semua biaya yang dikeluarkan untuk hajatan 

tersebut menjadi tanggung jawab pihak keluarga laki-laki. Hal ini berbeda 

                                                           
21 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000). Hlm. 56-57. 
22 Ibid.,59. 



 

30 

dengan adat pernikahan jawa yang semua proses pernikahannya dilakukan di 

rumah mempelai wanita. Pengantin wanita akan diantarkan kembali pulang ke 

rumahnya untuk meminta izin kepada orang tua agar bisa tinggal bersama 

suami beberapa hari setelah upacara pernikahan. Rangkaian tahapan 

pernikahan adat Bali adalah sebagai berikut: 

a. Upacara Ngekeb 

Acara ini bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin wanita 

dari kehidupan remaja menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, 

dengan memohon doa restu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bersedia 

menurunkan kebahagiaan kepada pasangan ini, sehingga nantinya mereka 

diberikan anugerah berupa keturunan yang baik. 

Pada sore harinya, seluruh tubuh calon pengantin wanita diberi 

luluran yang terbuat dari daun merak, kunyit, bunga kenanga, dan beras 

yang telah dihaluskan. Dipekarangan rumah juga disediakan wadah berisi 

air bunga untuk keperluan mandi calon pengantin. Selain itu air merang 

pun tersedia untuk keramas. 

Sesudah acara mandi dan keramas selesai, pernikahan adat bali akan 

dilanjutkan dengan upacara di dalam kamar pengantin. Sebelumnya 

dalam kamar itu telah disediakan sesajen. Setelah masuk dalam kamar 

biasanya calon pengantin wanita tidak diperbolehkan lagi keluar dari 

kamar sampai calon suaminya datang menjemput. Pada saat acara 

penjemputan dilakukan, pengantin wanita seluruh tubuhnya mulai dari 
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ujung kaki sampai kepalanya akan ditutupi dengan selembar kain kuning 

tipis. Hal ini sebagai perlambang bahwa pengantin wanita telah bersedia 

mengubur masa lalunya sebagai remaja dan kini telah siap menjalani 

kehidupan baru bersama pasangan hidupnya. 

b. Upacara Mungkah Lawang (Buka Pintu) 

Seorang utusan Mungkah Lawang bertugas mengetuk pintu kamar 

tempat pengantin wanita berada sebanyak tiga kali sambil diiringi oleh 

seorang Malat yang menyanyikan tembang Bali. Isi tembang tersebut 

adalah pesan yang mengatakan jika pengantin pria telah datang 

menjemput pengantin wanita dan memohon agar segera dibukakan pintu. 

c. Upacara Mesegehagung 

Sesampainya kedua pengantin di pekarangan rumah pengantin pria, 

keduanya turun dari tandu untuk bersiap melakukan upacara 

Mesegehagung yang tak lain bermakna sebagai ungkapan selamat datang 

kepada pengantin wanita, kemudian keduanya ditandu lagi menuju kamar 

pengantin. Ibu dari pengantin pria akan memasuki kamar tersebut dan 

mengatakan kepada pengantin wanita bahwa kain kuning yang menutupi 

tubuhnya akan segera dibuka untuk ditukarkan dengan uang kepeng 

satakan yang ditusuk dengan tali benang Bali dan biasanya berjumlah dua 

ratus kepeng 
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d. Upacara Madengen-dengen 

Upacara ini bertujuan untuk membersihkan diri atau mensucikan 

kedua pengantin dari energi negatif dalam diri keduanya. Upacara 

dipimpin oleh seorang pemangku adat atau Balian. 

e. Upacara Mewidhi Widana 

Dengan memakai baju kebesaran pengantin, mereka melaksanakan 

upacara Mewidhi Widana yang dipimpin oleh seorang Sulingguh atau Ida 

Peranda. Acara ini merupakan penyempurnaan pernikahan adat bali 

untuk meningkatkan pembersihan diri pengantin yang telah dilakukan 

pada acara-acara sebelumnya. Selanjutnya, keduanya menuju merajan 

yaitu tempat pemujaan untuk berdoa mohon izin dan restu yang Kuasa. 

Acara ini dipimpin oleh seorang pemangku merajan. 

f. Upacara Mejauman Ngabe Tipat Bantal 

Beberapa hari setelah pengantin resmi menjadi pasangan suami istri, 

maka pada hari yang telah disepakati kedua belah keluarga akan ikut 

mengantarkan kedua pengantin pulang ke rumah orang tua pengantin 

wanita untuk melakukan upacara Mejamuan. Acara ini dilakukan untuk 

memohon pamit kepada kedua orang tua serta sanak keluarga pengantin 

wanita, terutama kepada para leluhur, bahwa mulai saat itu pengantin 

wanita telah sah menjadi bagian dalam keluarga besar suaminya.  

Untuk upacara pamitan ini keluarga pengantin pria akan membawa 

sejumlah barang bawaan yang berisi berbagai panganan kue khas Bali 
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seperti kue bantal, apem, alem, cerorot, kuskus, nagasari, kekupa, beras, 

gula, kopi, the, sirih pinang, bermacam buah–buahan serta lauk pauk khas 

bali. 

 

2. Pernikahan Tradisi Adat Sunda 

Rangkaian acara pernikahan Adat Sunda di mulai dari pembicaraan orang 

tua dari pihak kedua mempelai sampai acara yang dinamakan: muka panto 

(buka pintu). Bagi banyak orang Sunda, tahap-tahap proses adat pernikahan 

wajib dilakukan, berbagai proses acara pernikahan khas Sunda sebelum dan 

sesudah pernikahan adalah sebagai berikut: 

Pertama, tahap Nendeun Omong. Tahap ini adalah pembicaraan orang tua 

kedua pihak mempelai atau siapapun yang dipercaya jadi utusan pihak pria 

yang punya rencana mempersunting seorang gadis sunda. Orang tua atau sang 

utusan datang bersilaturahmi dan membawa pesan bahwa kelak sang gadis 

akan dilamar.  

Sebelumnya memang orang tua masing-masing sudah membuat 

kesepakatan untuk menjodohkan atau laki-laki dan perempuannya sudah 

sepakat untuk mengikat janji dalam suatu ikatan pernikahan, maka selanjutnya 

orang tua pria datang sendiri atau menyuruh orang ke rumah sang gadis untuk 

menyampaikan niat. Intinya, neundeun omong (titip ucap, menaruh perkataan 

atau menyimpan janji) yang menginginkan sang gadis agar menjadi 
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menantunya. Dalam hal ini, orang tua atau utusan memerlukan kepandaian 

berbicara dan berbahasa, penuh keramahan. 

Kedua, tahap Lamaran. Tahap melamar atau meminang ini sebagai tindak 

lanjut dari tahap pertama. Proses ini dilakukan orang tua calon pengantin 

keluarga sunda dan keluarga dekat. Hampir mirip dengan yang pertama, 

bedanya dalam lamaran, orang tua laki-laki biasanya mendatangi calon 

besannya dengan membawa makanan atau bingkisan seadanya, membawa 

lamaran sebagai simbol pengikat (pameungkeut), bisa berupa uang, 

seperangkat pakaian, semacam cincin pertunangan, sirih pinang komplit dan 

lainnya, sebagai tali pengikat kepada calon pengantin perempuannya. 

Selanjutnya, kedua pihak mulai membicarakan waktu dan hari yang baik 

untuk melangsungkan pernikahan. 

Ketiga, tahap Tunangan. Tahap ini adalah prosesi patuker beubeur 

tameuh, yaitu dilakukan penyerahan ikat pinggang warna pelangi atau polos 

kepada si gadis. 

Keempat, tahap Seserahan (3–7 hari sebelum pernikahan). Calon 

pengantin pria membawa uang, pakaian, perabot rumah tangga, perabot dapur, 

makanan, dan lain-lain. 

Kelima, tahap ngeuyeuk seureuh (opsional, jika ngeuyeuk seureuh tidak 

dilakukan, maka seserahan dilaksanakan sesaat sebelum akad nikah). Tahap 

ini dilakukan sebagai berikut: 
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a. Dipimpin Pengeuyeuk. 

b. Pengeuyek mewejang kedua calon pengantin agar meminta ijin dan doa 

restu kepada kedua orang tua serta memberikan nasehat melalui lambang-

lambang atau benda yang disediakan berupa parawanten, pangradinan 

dan sebagainya. 

c. Diiringi lagu kidung oleh Pangeuyeuk 

d. Disawer beras, agar hidup sejahtera. 

e. dikeprak dengan sapu lidi disertai nasehat agar memupuk kasih sayang 

dan giat bekerja. 

f. Membuka kain putih penutup pengeuyeuk, melambangkan rumah tangga 

yang akan dibina masih bersih dan belum ternoda. 

g. Membelah mayang jambe dan buah pinang (oleh calon pengantin pria). 

Bermakna agar keduanya saling mengasihi dan dapat menyesuaikan diri. 

h. Menumbukkan alu ke dalam lumpang sebanyak tiga kali (oleh calon 

pengantin pria). 

Keenam, tahap Membuat Lungkun. Dua lembar sirih bertangkai saling 

dihadapkan, digulung menjadi satu memanjang, diikat dengan benang kanteh, 

diikuti kedua orang tua dan para tamu yang hadir. Maknanya, agar kelak rejeki 

yang diperoleh bila berlebihan dapat dibagikan kepada saudara dan handai 

taulan. 
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Ketujuh, tahap Berebut uang di bawah tikar sambil disawer. 

Melambangkan berlomba mencari rejeki dan disayang keluarga. 

Tahap upacara prosesi pernikahannya sebagai berikut: 

a. Penjemputan calon pengantin pria , oleh utusan dari pihak wanita 

b. Ngabageakeun, ibu calon pengantin wanita menyambut dengan 

pengalungan bunga melati kepada calon pengantin pria, kemudian diapit 

oleh kedua orang tua calon pengantin wanita untuk masuk menuju 

pelaminan. 

c. Akad nikah, petugas KUA, para saksi, pengantin pria sudah berada di 

tempat nikah. Kedua orang tua menjemput pengantin wanita dari kamar, 

lalu didudukkan di sebelah kiri pengantin pria dan dikerudungi dengan 

tiung panjang, yang berarti penyatuan dua insan yang masih murni. 

Kerudung baru dibuka saat kedua mempelai akan menandatangani surat 

nikah. 

d. Sungkeman, 

e. Wejangan, oleh ayah pengantin wanita atau keluarganya. 

f. Saweran, kedua pengantin didudukkan di kursi. Sambil penyaweran, 

pantun sawer dinyanyikan. Pantun berisi petuah utusan orang tua 

pengantin wanita. Kedua pengantin dipayungi payung besar diselingi 

taburan beras kuning atau kunyit ke atas payung. 
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g. Meuleum harupat, pengantin wanita menyalakan harupat dengan lilin. 

Harupat disiram pengantin wanita dengan kendi air. Lantas harupat 

dipatahkan pengantin pria. 

h. Nincak endog (menginjak telur), pengantin pria menginjak telur dan 

elekan sampai pecah. Lantas kakinya dicuci dengan air bunga dan dilap 

pengantin wanita. 

i. Muka Panto (buka pintu). Diawali mengetuk pintu tiga kali. Diadakan 

tanya jawab dengan pantun bersahutan dari dalam dan luar pintu rumah. 

Setelah kalimat syahadat dibacakan, pintu dibuka. Pengantin masuk 

menuju pelaminan 

 

3. Pernikahan Tradisi Adat Suku Dayak 

Seorang gadis Dayak boleh menikah dengan pemuda suku bangsa lain 

asal pemuda itu bersedia dengan tunduk dengan adat Dayak. Pada dasarnya 

orang tua suku Dayak berperan penting dalam memikirkan jodoh bagi anak 

mereka, tetapi cukup bijaksana dengan menanyakan terlebih dahulu pada 

anaknya apakah ia suka dijodohkan dengan calon yang mereka pilihkan. 

Kalau sudah ada kecocokan, ayah si pemuda datang meminang gadis itu 

dengan menyerahkan biaya lamaran yang disebut hakumbang auh. Pada orang 

Dayak Ngaju umumnya mas kawin berbentuk uang atau perhiasan. Mas kawin 

di kalangan suku Dayak biasanya tinggi sekali, karena besarnya mas kawin 

dianggap sebagai martabat keluarga wanita. 
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Upacara perkawinan suku Dayak sepenuhnya ditanggung oleh keluarga 

pihak wanita. Untuk pelaksanaan upacara perkawinan dipotong beberapa ekor 

babi, sedangkan memotong ayam untuk hidangan dianggap hina. Pada 

upacara perkawinan pengantin pria biasanya menghadiahkan berbagai tanda 

kenangan berupa barang antik kepada abang mempelai wanita. Sebagai 

pernyataan terima kasih karena selama ini abang telah mengasuh calon 

istrinya. Tanda kenangan yang diberikan disebut sapput yaitu berupa piring 

keramik Cina, gong antik, meriam kecil kuno, dan lain-lain.23 

 

4. Pernikahan Merarik Tradisi Masyarakat Lombok 

Merarik atau memaling merupakan bentuk perkawinan yang paling 

populer di kalangan orang Sasak. Merarik berasal dari bahasa Sasak yang 

artinya berlari, dan mengandung dua makna, yang pertama adalah arti 

sebenarnya dan yang kedua adalah keseluruhan dari pada pelaksanaan 

perkawinan menurut adat Sasak. Berlari berarti teknik atau cara, sehubungan 

dengan ini berarti bahwa tindakan dari melarikan atau membebaskan si gadis 

dari ikatan orang tua serta keluarganya.  

Perkawinan dengan bentuk merarik muncul dari pengaruh Hindu-Bali 

setelah melakukan invasi terhadap Lombok pada abad 17, intimidasi 

kekuasaan dilakukan Bali dengan semena-mena dalam memberikan sikap 

                                                           
23 Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: Academia, 2004) Hlm. 39-62. 
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terhadap wanita Sasak, yakni sebagai pemuas nafsu, perlakuan ini 

memunculkan inisiatif dalam diri orang Sasak terutama para pemudanya, dari 

pada wanita Sasak ini diambil oleh orang Hindu-Bali untuk dijadikan 

gundiknya maka lebih baik mereka atau pemuda Sasak yang membawa lari 

wanita Sasak untuk menyelamatkan dan dinikahinya. 

Merarik sebagai tradisi perkawinan adat di masyarakat suku Sasak 

ternyata menyimpan potensi konflik yang tidak jarang berakhir dengan 

sengketa, karena diawali dengan peristiwa memaling atau mencuri atas dasar 

persetujuan si gadis dari kekuasaan orangtuanya, sebagai wujud sikap ksatria 

sekaligus bentuk keseriusan si laki-laki untuk menikahi si gadis. Namun di 

tengah kelemahannya ternyata sistem merarik telah menyediakan sarana 

alternatif penyelesaian berupa pelaksanaan negosiasi antara perwakilan pihak 

calon mempelai laki-laki dengan keluarga calon mempelai perempuan yang 

diistilahkan dengan selabar untuk menyepakati pembayaran ajikrame dan 

pisuke guna menuju perdamaian para pihak.24 

 

5. Hukum Adat 

Hukum adat diartikan sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri 

atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan 

lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat 

                                                           
24 Hilman Syahrial Haq dan Hamdi, “Perkawinan Adat Merarik Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat 

Suku Sasak.” Jurnal Perspektif, Vol. 21 No. 3 (September, 2016), Hlm. 161-162. 
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kuat. Hukum adat juga merupakan sistem hukum yang dikenal dalam 

lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya 

seperti Jepang, India, dan Tiongkok. 

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah 

peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan 

dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-

peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki 

kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat 

hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya 

sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat 

tinggal ataupun atas dasar keturunan. 

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup 

bermasyarakat. Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum 

itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. 

Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan 

pribadi”. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru oleh orang lain, maka ia akan 

juga menjadi kebiasaan orang  itu. Lambat laun diantara orang yang satu dan 

orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat melakukan perilaku kebiasaan 

tadi. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku 

kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “Adat” dari  

masyarakat itu. Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok 
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masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya 

berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “Hukum Adat”. 

 

6. Ciri Khas Hukum Adat 

Pada umumnya adat memiliki ciri-ciri khas sebagai berikut: 

a. Keagamaan (Magiscg Religious) 

Adat menghendaki agar setiap manusia percaya dan taqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa dengan mengakui segala sesuatu terjadi karena 

berkat dan rahmat Tuhan, dan yang ada di muka bumi tidak ada yang 

kekal abadi selalu, ada awal ada akhirnya. Oleh karena itu hukum adat 

selalu menghendaki agar setiap perbuatan mendapat ridho dari Tuhan dan 

di jauhkan dari segala ancaman kemarahan Tuhan. 

b. Kebersamaan (Comunal) 

Sifat kebersamaan dalam hukum adat ini mengandung arti bahwa 

manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan 

kemasyarakatan yang erat seluruh lapisan makhluk diliputi oleh rasa 

kebersamaan anggota baik sesama keluarga, kerabat, tetangga yang 

didasarkan pada tolong-menolong saling membantu satu sama lain. Sifat-

sifat kebersamaan dapat dilihat dari kenyataan sehari-hari, seperti hukum 

kampong, rukun tetangga atau rukun warga, di mana jika ada yang sakit 

atau meninggal dunia maka berduyun-duyunlah para tetangga 

mendatangi sanak saudara untuk turut serta berduka cita. 
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c. Serba kongkrit 

Serba kongkrit mengandung hubungan-hubungan hukum dilakukan 

tidak samar-samar antara kata dan perbuatan berjalan serasi, jelas dan  

nyata. Misalnya dalam perjanjian jual beli, perjanjian baru terjadi jika 

jelas dan nyata pembeli telah membayar harganya dan penjual telah 

menyerahkan barang yang telah dijualnya. 

d. Sangat visual 

Hukum adat bercorak sangat visual mengandung arti hubungan-

hubungan hukum itu dianggap terjadi jika sudah ada tanda ikatan yang 

nampak, jika belum ada tanda-tanda maka hubungan itu baru merupakan 

omong kosong saja, baru sekedar menyampaikan keinginan atas menaruh 

perhatian. 

e. Tidak dikodifikasi 

Hal ini mengandung arti tidak dihimpun dalam suatu atau beberapa 

kitab undang-undang menurut system tertentu, sebagaimana halnya  

dengan hukum yang berasal dari Eropa. Hal ini tidak berarti bahwa tidak 

ada hukum adat yang tertulis dan dibuat menjadi buku, namun tidak 

sedikit hukum adat yang tidak pernah dicatat, dibukukan menurut cara 

setempat. 

f. Tradisional 

Tradisional disini mengandung arti turun-temurun sejak dahulu 

hingga sekarang tetap dipertahankan dan dihormati, misalnya orang 
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Minangkabau tetap mempertahankan Datauk Parpatihman Sebatang. 

Hukum adat yang tradisional ini disesuaikan dengan tradisi kepercayaan 

alam saat ini masih besar pengaruhnya terhadap alam pikiran masyarakat. 

g. Dapat berubah dan mampu menyesuaikan diri 

Perubahan hukum dilakukan tidak dengan cara melengkapi atau  

menghilangkan ketentuan yang ada, tetapi membiarkan saja membuat 

ketentuan-ketentuan yang baru. Hal ini juga menggambarkan bahwa adat 

mudah dan mampu menyesuaikan dengan keadaan yang baru. 

Kemampuan menyesuaikan diri ini bukan saja dikarenakan sifat hukum 

yang tidak tertulis dan tidak dikualifikasi melainkan karena sifat 

keterbukaannya.25 

                                                           
25 Mahmud Ibrahim, et al., Syari’at dan Adat Istiadat (Aceh: Yayasan Magamammahmuda, 

Takengon, 2002). Hlm. 47. 


